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Abstract 

Background & Objective: To have a healthy and prosperous society, we need the factors that education has an important place among these 

factors. Education is one of the key educational pillars of the country, and teachers have an essential role to play in this organization. 
Psychological well- being is one of the most important components in positive psychology. Wellness feeling has an emotional part and also 

cognitive ones. People who have a high level of wellness feelings predominantly experience positive feelings. They evaluate positive emotions 

from their events and environments. While persons with a low level of wellness feelings have an unfavorable appraisal from their life and 
situations, and they mainly experience negative emotions such as anxiety, depression, and indignation. There are different kinds of existential 

variables like the purpose and foundation of life, which are scientific variables in researches related to well-being subjects. And other existential 

variables such as existential vacuum, finding the purpose of life, and accepting death is a predictor of psychological health. The purpose of this 
study was to determine the effectiveness of existential hegemony education on the mental well-being of teachers. 

Methods: This study was a semi-experimental and pretest and post-test design with the control group. Among teachers in the city of Takestan 

in the school year of 2016-2017, a school with 20 teachers was selected in their own way and randomly replaced in experimental and control 

groups. The instrument of the research was Ryff's psychological well-being (1989). Then, the teachers randomly assigned to two groups of 

intervention and control (each 10 people) were divided. After substituting the subjects randomly and receiving the pretest from the experimental 

and control groups, interventional existential healing intervention was performed for 10 sessions of 2 hours in a group and weekly manner for 
the experimental group, but the control group did not receive. The procedure was followed by pretest, existential heuristic training for the 

experimental group, and finally, from both groups after the test. The results of the study were analyzed using software, single-variable covariance 

(SPSS).   
Results: The findings showed that the psychological well-being of the experimental group increased from 255.70 to 270.10, Single-variable 

covariance analysis showed that after removing the effect of pre-test, the mean scores of the two groups were significantly different (p<0.001). 

Conclusion: The results showed that teaching existential consciousness was effective in increasing their psychological well-being and improved 
it. This study suggests that existential healing education can be applied to teachers and is effective in increasing their mental well-being. 
Keywords: Education, Existential Consciousness, Psychological Well-Being, Teachers. 
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  .۲۲1:(۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ ماهدی برخط انتشار 

 

 ختی معلمان تاکستانشناروانبهزیستی  هشیاری وجودی بر آموزشی اثربخشی بررس
 ۵داود محمدیان ،۴محمدباقرحسنی، ۳منوچهر رضائی*، ۲حسین ایالنلو، 1صدیقه احمدی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛سی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشناروان دانشیار دانشکدٔه. 1

 ؛دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ۲

 ؛خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورٔه. ۳

 ؛خانواده، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران نشجوی کارشناسی ارشد مشاورٔهدا. ۴
 .شغلی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورٔه. ۵
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 1۳۹۸دی۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸ریت۳1 تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 است کشور یآموزش مهم ارکان از پرورشوآموزش. دارد عوامل نیا نیب در یمهم گاهیجا آموزش و میهست یعوامل ازمندین یتعال روبه و سالم یاجامعه داشتن یبراهدف: زمینه و 
 فایا کنند،یم یزندگ آن در اکنون که یاجامعه ندٔهیآ در یمهم اریبس نقش امروز آموزاندانش و دارند سروکار آموزاندانش با که چرا. دارند سازمان نیا در یمهم نقش نیمعلم و

 .بود معلمان یشناختروان یستیبهز بر یوجود یاریهش آموزش یاثربخش نییتع حاضر پژوهش هدف. نمود خواهند
 کی1۳۹۵-۹۶ یلیتحص سال در تاکستان شهرستان معلمان نیب از. شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس و آزمونشیپ طرح و یشیآزمامهین روش از مطالعه نیا در بررسی:روش

 یشناختروان یستیبهز پرسشنامٔه پژوهش ابزار. شدند نیگزیجا( نفر1۰ هرکدام) کنترل و شیآزما دوگروه در یتصادف صورتبه و شد انتخاب دردسترس ؤهیش به معلم ۲۰ با مدرسه
 عمل به آزمونپس گروه دو هر از تیدرنها و دیگرد اجرا شیآزما گروه یبرا یبرا یوجود یاریهش آموزش آزمون،شیپ از بعد که بود بیترتنیبد اجرا روش. بود( 1۹۸۹) فیر

 .شدند لیتحل رهیمتغتک انسیکووار زیآنال روش وSPSS  افزارنرم از استفاده با پژوهش یهاافتهی. آمد

 اثر حذف از پس که داد نشان رهیمتغتک انسیکووار لیتحل. کرد دایپ شیافزا ۲۷۰٫1۰ به ۲۵۵٫۷۰ از شیآزما گروه یشناختروان یستیبهز نیانگیم داد نشان هاافتهیها: یافته
 (.p<۰٫۰۰1) داشتند یمعنادار اختالف گروه دو آزمونپس نمرات نیانگیم آزمون،شیپ

 .است بوده مؤثر هاآن یشناختروان یستیبهز شیافزا بر و داشته کاربرد تیقابل معلمان بر یوجود یاریهش آموزش که داد نشان مطالعه نیا گیری:نتیجه
 .معلمان ،یشناختروان یستیبهز ،یوجود یاریهش آموزش،ها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 جهان در یکیتکنولوژ و یعلم یهاشللللرفتیپ یاصللللل یربنایز آموزش

 دیبا ،یآموزشلل نظام اریبسلل تیاهم لیدلبه. شللودیم محسللوب یامروز
 یهللادوره همللٔه در رانیدب و معلمللان یعنی نظللام، نیا یاصللللل ارکللان

 قرار ژهیو توجه مورد متوسلللطه و ییراهنما ،ییابتدا از اعم یلیتحصللل
 ( 1) رندیگ

سروان در مهم یهاسازه از یکی 1یشناختروان یستیبهز  2مثبت یشنا
 و ضلللعف نقاط ،یمنف یهایژگیو بر یشلللناسلللروان هاسلللال. اسلللت

 آغاز در یشللناسللروان علم گریدعبارتبه. بود متمرکز افراد یهابیآسلل
ما بود؛ اختالالت و هایماریب بر متمرکز ناسللللروان ا بت یشلللل  که مث

 یهاجنبه و افراد قوت نقاط بر باشد،یم 3گمنیسل نیمارت آن سردمدار
 کندیم تمرکز یشللللناختروان یسللللتیبهز همچون افراد یزندگ در مثبت

(۲ .) 
فه یدارا هم یسللللتیبهز احسلللللاس فه هم و یعاطف یهامؤل  یهامؤل

 یاعمده طوربه شلللتریب یسلللتیبهز احسلللاس با افراد. اسلللت یشلللناخت
ناتیه بت جا به را مث ندیم تجر قا حوادث از و کن  خود رامونیپ عیو

 حوادث کمتر یستیبهز احساس با افراد کهیدرحال دارند، یمثبت یابیارز
 جاناتیه شللتریب و کنندیم یابیارز نامطلوب را شللانیزندگ تیموقع و

 (. ۳) کنندیم تجربه را خشم و یافسردگ اضطراب، رینظ یمنف
 و هدف مثل ،یوجود یرهایمتغ ،یسلللتیبهز موضلللوع با قاتیتحق در

 خأل یوجود یرهایمتغ نیهمچن. است یعلم یرهایمتغ ،یزندگ یمبنا
 سللللالمت کنندٔهینیبشیپ مرگ رشیپذ و یزندگ هدف افتنی ،یوجود
 (. ۴) هستند یشناختروان

 ات،یتجرب تیفیک از فرد کی یابیارز یشناختروان یستیبهز یکلطوربه
گاه  یهایارزشمند با مرتبط و یفرهنگ لیمسا ریسا و هاارتباط ها،یآ
 (. ۵) اوست اتیح در فرد
 ارتباط در یادیز یرهایمتغ با هاپژوهش در یشللللناختروان یسللللتیبهز

 شده مشاهده یروابط تیجنس و یشناختروان یستیبهز نیب مثالً. است
 یسللللتیبهز ابعاد نیب که اندداده نشللللان همکاران و 4یروون. اسللللت

 و یمنف رابطٔه خصللللومت و یافسللللردگ اضللللطراب، و یشللللناختروان
 (. ۳) دارد وجود یمعنادار
 مشللاوره در کردیرو کی از اسللت عبارت یوجود درمان گر،ید ازطرف

 بر وجودش انسلللان که اسلللت اسلللتوار اسلللاس نیا بر و یدرمانروان و
 دربارٔه خود دگاهید براساس یوجود یدرمانروان. است مقدم تشیماه

 یاریهشلل شیافزا(. ۷) پردازدیم هاآن یزندگ تیاهم به انسللان یزندگ
. اسللللت بوده یدرمانروان در رییتغ یاصللللل یندهایفرآ از همواره، فرد

 هدف با درواقع دهند، شیافزا را یاریهشلل دارند یسللع که ییهادرمان
ست اطالعات شیافزا سخ نیمؤثرتر بتوانند افراد تا ا  هامحرک به را پا

 (. ۸) بدهند
 ارائه یوجود درمان بریمبتن درمان یاثربخشلل یرو راًیاخ ییپژوهشللها

 ؤهیشبه یوجود یدرمانروان یاثربخش عنوان با یپژوهش در. است شده

                                                      
1 Psychological Well-Being 
2 Positive Psychology 
3 Martin Seligman 
4 Rooni 

 توسلللط که یسلللرطان کودک یدارا مادران یدواریام شیافزا بر یگروه
 بر یوجود درمان که داد نشللان شللد، انجام سللنگده جواد و یقم الدیم

 (. ۹) است مؤثر مادران نیا یردوایام شیافزا
 یوجود درمان یاثربخش دربارٔه یبرزک ییطباطبا توسط که یپژوهش در
سودگ با  دست به جینتا. شد انجام معلمان روان وسالمت یشغل یفر

 یشغل یفرسودگ نیب یمعنادار ارتباط که داد نشان پژوهش نیا از آمده
 از را افراد یشلللغل یفرسلللودگ توانیم و هسلللت یوجود یهاحالت و

 نیا جینتللا. کرد ینیبشیپ یوجود یهللااسیللمق یریگانللدازه قیطر
ستگ وجود انگریب پزوهش سودگ نیب معنادار یمنف یهمب  و یشغل یفر
لت و بوده یوجود حاالت  انسیوار از درصلللللد ۳۴ یوجود یهاحا

 پژوهش جینتا نیابرعالوه. کردیم نییتب را معلمان یشلللغل یفرسلللودگ
 و معلمان یشلللغل یفرسلللودگ کاهش بر یوجود درمان که داد نشلللان

 و بوده ماندگار درمان نیا. اسللت مؤثر هاآن یروان سللالمت مشللکالت
 (. 1۰) است مؤثر حوزه نیا در درمان نیا که گفت توانیم

 براسللاس که شللودیم گفته ییهاتیفعال مجموعه به 5یوجود یاریهشلل
 یگروه جلسللٔه ده یط یوجود پردازانهینظر مشللترک میمفاه و اصللول

 مرور: است بیترت نیا به جلسات ساختار و شودیم اجرا یاقهیدق ۹۰
 ها،شلللکسلللت یبررسللل و هاتیموفق تیتقو بازخورد، ارائٔه و فیتکال

 فیتکال دادن و موضوع به مربوط تجارب دربارٔه اعضا بحث آموزش،
 یاتیح یندهایفرآ از یکی یاریهشلللل شیافزا نکهیا به توجه با(. 11)

 شللانسللالمت به دنیرسلل بیآسلل از توانندیم آن قیطر از افراد که اسللت
 حق شیافزا قیطر از توانللدیم فرد نیهمچن و نللدینمللا یریجلوگ

 ییافزا یاریهش برنامٔه یبررس ،(۸) کند تیهدا را شیزندگ ها،انتخاب
 برنامه نیا یاثربخش تا است الزم است یوجود ٔهینظر قلب که یوجود

 یبررسلل پژوهش نیا هدف. گردد مشللخ  یشللناختروان یسللتیبهز بر
ش ش آموزش یاثربخ  معلمان یشناختروان یستیبهز بر یوجود یاریه

 .بود

 یبررس روش 2
-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین نوع از حاضر پژوهش یبررس روش
 جلامعللٔه پژوهش نیا در. بود کنترل و شیآزملا گروه دو بلا آزمونپس
 تاکسللتان شللهرسللتان اول متوسللطٔه دورٔه معلمان یتمام شللامل یآمار

 و بوده سیتدر به مشللللغول1۳۹۵-۹۶ یلیتحصلللل سللللال در که بودند
عداد نه ؤهیشلللل. بود نفر1۴۰۰هاآن ت  نوع از پژوهش نیا در یریگنمو
 مدارس نیازب محقق که صللللورت نیا به. بود دسللللترس در یریگنمونه

 داشلللت، معلم ۲۰ که را مدرسللله کی تاکسلللتان شلللهرسلللتان ییراهنما
 شیآزما گروه دو در یتصللادف گمارش با معلمان سلل س. نمود انتخاب
 هایآزمودن ینیگزیجا از پس. شلللدند میتقسللل( نفر1۰ هرکدام) وکنترل

 کنترل، و شیآزما یهاگروه از آزمونشیپ اخذ و یتصلللادف صلللورتبه
 ؤهیشبه ساعته 1٫۵ جلسٔه 1۰ مدتبه یوجود یاریهش آموزش مداخلٔه
 گروه اما شد، اجرا شیآزما گروه کنندگانشرکت یبرا یهفتگ و یگروه
 گروه هردو از جلسللللات انیپا از پس. نکرد افتیدر یآموزشلللل کنترل

5 Existential Consciousness 
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۳ 

 مجوز گرفتن از پس پژوهش نیا یاجرا یبرا. آمد عمل به آزمونپس
 با الزم یهایهماهنگ و تاکسللتان شللهرسللتان وپرورشآموزش مرکز از

سه معلمان و ریمد صول. شد آغاز پژوهش مدر  یاجرا در که یاخالق ا
 اطالعللات، مللانللدنمحرمللانلله شلللللامللل گرفللت قرار مللدنظر پژوهش

فاده  یگروه و لیتحلوهیتجز ندیفرا در هایآزمودن نام از نکردناسللللت
 . بود هاداده لیتحلوهیتجز ندادنانجام

 پرسللشللنامه نیا(: 1۹۸۹) 1فیر یشللناختروان یسللتیبهز پرسللشللنامٔه
 سللللط  در یسللللتیبهز مختلف ابعاد یبررسلللل هدف با فیر توسللللط

 سلللؤال1۲۰از یاصلللل فرم(. 1۲) اسلللت دهیگرد نیتدو یشلللناختروان
 ،یسللؤال۸۴ ترکوتاه یهافرم یبعد مطالعات در یول شللودیم لیتشللک

 فرم از پژوهش نیا در. اسللت شللده لیتشللک یسللؤال1۸ و یسللؤال۵۴
 یرو بر سللؤال هر به پاسللخ اسیمق نیا در. دیگرد اسللتفاده یسللؤال۸۴

 مشللخ ( موافق کامالً تا مخالف کامالً از) یادرجهشللش فیط کی
بار(. 1۲) شللللودیم عدد یهاپژوهش در اسیمق نیا ییایپا و اعت  مت

 را هااسیمقخرده یدرون یهمسللللان 2رونکیدا. اسللللت دهیگرد گزارش
. اسللللت افتهی ۰٫۹۰ تا۰٫۷۷ نیب را هاآن کرونباخ یآلفا و مناسللللب
 ،یزندگ از تیرضا اسیمق با یشناختروان یستیبهز اسیمق یهمبستگ

 ۰٫۴۷ بیترتبه۲ روزنبرگ نفسعزت پرسشنامٔه و یشادکام پرسشنامٔه
 در آمدهدسلللتبه ییایپا بیضلللر(. ۳) آمد دسلللت به ۰٫۴۶ و ۰٫۵۸ و

جان پژوهش  آزمون کل یبرا یدرون یهمسلللللان روش با یطبسلللل یزن

 و ۰٫۶۳ یفرع یهاآزمون یبرا و ۰٫۹۴ برابر یشلللناختروان یسلللتیبهز
 روش براسلللاس آمدهدسلللتبه یهمبسلللتگ بیضلللر. اسلللت بوده ۰٫۸۹

 تلا ۰٫۶۷ نیب یفرع یهلاآزمون در ۰٫۷۶ آزمون کلل یبرا ییبلازآزملا
 تیجمع در ینوارباف و کوشلله کالنتر(. 1۳) شللد معنادار که بود ۰٫۷۳
 که نمودند یابیهنجار را فیر یشلللناختروان پرسلللشلللنامٔه ینفر ۸۶۰
 اسلللت ذکر به الزم. شلللد گزارش ۰٫۹۲ کل یبرا شلللده گزارش یآلفا

شنامٔه س س زبان به ابتدا در فیر پر  انجام از پس و شد برگردانده یفار
صالحات سخٔه س س. دیگرد ترجمه دوم بار یبرا یسیانگل زبان به ا  ن

 اسللاس بر(. 1۴) شللد داده مطابقت آن یاصللل نسللخٔه با آن شللدٔهترجمه
 ییایپا و ییروا از مذکور پرسللشللنامٔه ینوارباف و کوشلله کالنتر گزارش

 توجه با پژوهش یهاداده لیوتحلهیتجز یبرا. است برخوردار یمناسب
نال آزمون از کنترل، گروه با آزمونپس-آزمونشیپ پژوهش طرح به  زیآ

 یاریهش آموزش جلسات خالصٔه 1 جدول. شد استفاده 3انسیکووار
 براسلللاس که شلللودیم گفته ییهاتیفعال مجموعه به اسلللت؛ یوجود

 یگروه جلسللٔه ده یط یوجود پردازانهینظر مشللترک میمفاه و اصللول
 مرور: بود بیترت نیا به جلسللللات سللللاختار و شللللد اجرا یاقهیدق نود

 ها،شلللکسلللت یبررسللل و هاتیموفق تیتقو بازخورد، ارائٔه و فیتکال
حث آموزش، جارب درمورد اعضلللللا ب  دادن و موضللللوع به مربوط ت

.فیتکال

 ودیجلسات آموزش هشیاری وج ٔهصخال. 1 جدول
 جلسه عنوان هشیاری وجودی آموزشهای جلسات فعالیت

، تبیین اهداف و قوانین گروه، و برقراری ارتباط بین اعضاحسنه  ایجاد رابطٔه، ا یکدیگر و رهبرب آشنایی اعضا
 .وجودی ثر در شخصیت فرد بر مبنای نظریٔهؤعوامل م آموزش

 1 معرفی و مبنای اساسی درمان

گاهی وجودی .هاسبک زندگی و عادتها، دفاع، ی زبانیهاعایق، ی حضورهاتمرکز بر عایق  ۲ برانگیختن حضور و خودآ

 آیندٔه ،یید دیگرانأترس از فقدان ت، شدنو کانالیزه هاعادت، باورهای غلط، خودرهبریموانع  بر کیدأت
 .های آشنانامعلوم و مبهم و امنیت ناشی از راه

تمرکز بر خستگی و پوچی و تردید در 
 هاگیریتصمیم

۳ 

گاهی به و  هاگرانین، ابررسی و ابراز تردیده، صورت ایجاد تمایز بین چهار بعد وجودیافزایش خودآ
 .شدهی اعضا از گروه و تغییرات ایجادهانارضایتی

ی هاشناسایی و بیان احساسات سنجش طلیعه
گاهی  خودآ

۴ 

گاهافزایش خود  آموزش ،هر فرد در مقابله با فشار روانی های ویژٔهراه، در مسائل مربوط به بعد طبیعی یآ
 .تر مقابله با فشار روانیی سالمهاشیوه

 ۵ بعد طبیعی کسب هشیاری بر

گاهی در مسائل مربو افزایش  ،ریتشخی  تضادها و موارد نیازمند به غ، به بعد اجتماعی طافزایش خودآ
 .لیهر فرد در اجتناب از ارتباط اص ی ویژٔههاراهبارٔه هشیاری در

بعد  کسب هشیاری و تمرکز تخصصی بر
 اجتماعی

۶ 

افزایش  ،ی ناشی از خود قدیمیهاو تمرکز بر لذت شک و تردید، ی مانع تغییرهاتشخی  و شناسایی ترس
 .ختیشناروانگاهی در مسائل مربوط به بعد خود 

 ۷ ختیشناروانتمرکز بر کسب هشیاری در بعد 

گاهی در مسائل مربوط به افزایش خود  ۸ ر بعد معنویبکسب هشیاری و تخص   .  و شناسایی موانع تغییریتشخ، ثیر گروهأارزیابی ت، عد معنویبآ

 .ی هر بعدهاشناسایی محدودیت ،بعد ی هرهاشناسایی تعارض، ی هر بعدهاشناسایی ارزش
خویش  ٔهاحساس سرزندگی از طریق تجرب

 طور یک ارچه و کاملبه
۹ 

 1۰ بندی مطالب و گرفتن بازخوردجمع 

 هایافته ۳
 یستیبهز بر یوجود یاریهش آموزش ریتأث یبررس منظوربه

                                                      
1 Ryff Psychological Well-Being Inventory 
2 Dierendonck 

 و شد یبررس آزمون،پس و آزمونشیپ جینتا معلمان، یشناختروان

3 Analysis of Covariance 
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۴ 

 شده آورده۲ جدول در که دیگرد استخراج هاریمتغ به مربوط یهاآماره
 استاندارد انحراف و نیانگیم شامل یفیتوص اطالعات ۲ جدول. است

 آزمون جینتا همراه به گروه دو در یشناختروان یستیبهز ریمتغ یبرا را

 . دهدیم نشان انسیکوار
. بودند نیمعلم از نفر۲۰ پژوهش نیا در کنندگانشرکت تعداد

 جینتا همراهبه آزمونپس و آزمونشیپ نمرات به مربوط اطالعات
 . است آمده۲ جدول در یت آزمون به مربوط
 ٔهمفروض ،یریمتغتک انسیکووار لیتحل از استفاده با آزمون از قبل
 نیا و شد یبررس رنفیاسم کالموگروف آزمون از استفاده با بودننرمال
 یریگاندازه ٔهمرحل دو هر در یشناختروان یستیبهز ریمتغ یبرا آزمون

 یبررس هاانسیوار یهمگن ٔهمفروض(. p>۰٫۰۵) شد دییتأ گروه دو در
 است برقرار هاانسیوار یهمگن ٔهمفروض که داد نشان جینتا و شد

(۰٫۰۵<p .)آزمون از استفاده با ونیرگرس بیش یهمگن ٔهمفروض 
 یهمگن ٔهمفروض که داد نشان آزمون نیا جینتا و شد یبررس انسیکووار

 . است برقرار زین یشناختروان یستیبهز در ونیرگرس بیش

 حالت در را یشناختروان یستیبهز ریمتغ نیانگیم ۲ جدول
 که بود مطلب نیا یایگو جینتا. دهدیم نشان آزمونپس و آزمونشیپ
 آموزش اعمال از بعد معلمان نیب در یشناختروان یستیبهز زانیم

 نیا یمعنادار یبرا. است افتهی شیافزا ،یوجود یاریهش یاثربخش
 لیتحل آزمون کنترل، گروه با سهیمقا در شیآزما گروه در شیافزا

 . شد انجام رهیمتغتک انسیکووار
 گروه نیب تفاوت که شودیم مشاهده ۲ جدول مندرجات به توجه با
 نشان ۰٫۸1 اثر اندازه(. p<۰٫۰۰1) است معناردار کنترل، و شیآزما
 مؤثر یشناختروان یستیبهز ریمتغ در یوجود یاریهش آموزش که داد

.است
آزمون  جیبه همراه نتا کنترل و شیآزما گروه دو کیتفک به آزمونپس و آزمونپیش مرحلٔه در یختشناروان یستیبهز ریمتغ یفیتوص یهاشاخ  .۲جدول 

 انسیکووار

 گروه رمتغی
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 توان آزمون مجذور اتا pمقدار  Fمقدار انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 ختیشناروان بهزیستی
 ۴۰٫۳۸ ۲۷۰٫1۰ ۳۵٫1۲ ۲۵۵٫۷۰ آزمایش

۷۴٫۶۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۸1 1٫۰۰ 
 ۲1٫1۰ ۲۶۶٫۷۰ 1۸٫۹۴ ۲۶۵٫۸۰ کنترل

 
میانگین و انحراف معیار ، دهدنشان می ۲ل طور که جدوهمان
ب یبه ترت شیدر گروه آزما ختیشناروانمتغیر بهزیستی  آزمونپیش

میانگین . بود 1۸٫۹۴و  ۲۶۵٫۸۰در گروه کنترل  و ۳۵٫1۲و  ۲۵۵٫۷۰
ختی در گروه شناروانمتغیر بهزیستی  آزمونپسو انحراف معیار 

ه ب ۲1٫1۰و  ۲۶۶٫۷۰در گروه کنترل  ۴۰٫۳۸و  ۲۷۰٫1۰ آزمایش
شود میانگین گروه آزمایش در گروه می که مشاهدهطورهمان. دست آمد

در و همچنین  آزمونپیش در مقایسه با آزمونپسدر  آموزشتحت 
 .افزایش داشته است گروه کنترل آزمونپس مقایسه با

 بحث 4
 یسلتیبهز بر یوجود یاریهشل یاثربخشل یبررسل پژوهش نیا از هدف
ناختروان مان یشلللل تا. بود معل تهی با پژوهش نیا جین  پژوهش یهااف

 یدرمللانروان یاثربخشلللل خود پژوهش در کلله همکللاران و یخللداداد
 یبررس انیدانشجو روان سالمت شیافزا بر را یگروه ؤهیشبه یوجود
 در یگروه وهیشللل به یوجود درمان که دندیرسللل جهینت نیا به و کردند

 سلللوهم اسلللت مؤثر انیدانشلللجو روان سلللالمت شیافزا در درمان نیا
 و کجبللاف پژوهش بللا پژوهش نیا جللٔهینت نیهمچن(. 1۵) اسلللللت
 زانیم بر یمعنو و یوجود یدرمانگروه ریتأث یبررسلللل به که همکاران
ند آخرت جهان به باور و مرگ اضللللطراب ،یافسللللردگ  در و پرداخت

 و یوجود یدرمانروان قیتلف که دندیرسلللل جهینت نیا به خود پژوهش
 اضللطراب کاهش بر مرگ به کینزد یهاتجربه شللرح با همراه یمعنو
 (. 1۶) است همخوان دارد، یمعنادار ریتأث مرگ

شتن یشناختروان یستیبهز یهاشاخ  که گفت توانیم نییتب در  دا
شتن خود، به مثبت نگرش  مختار خود سازنده، یفرد نیب ارتباطات دا

شتن بودن، مستقل و شتن ط،یمح سازندٔه رییتغ ییتوانا دا  در هدف دا

شدیم افتهیرشد صورت به کردن عمل ،یزندگ  ،یوجود یاریهش و با
 داشللللته خود به یمثبت نگرش و رفتهیپذ را خود نکهیا به افراد آموزش با

 داشللللته را گرانید با انهیمیصللللم و گرم روابط یبرقرا ییتوانا باشللللند،
 دسلللت به را یاجتماع یفشلللارها مقابل در مقاومت ییتوانا باشلللند،

 احسللللاس با و آن به معنا دادن و یزندگ در هدف داشللللتن با و اورندیب
 راتییتغ با شلللدن سلللازگار و طیمح تیریمد ییتوانا و مسلللتمر رشلللد

 (. 1۷) شودیم یشناختروان یستیبهز یبهبود باعث یطیمح
 یزندگ یهایسللخت مقابل در افراد نکهیا بر یوجود یاریهشلل نیهمچن

 داشللللته خود یبرا ییمعنا دیبا یزندگ در و بزنند عمل به دسللللت دیبا
. دارد دیتأک بدانند ینژندروان نیع را یزندگ در معنا نبود و باشللللند

 یزندگ هدفمند صورتبه افراد که شودیم باعث یزندگ در معنا داشتن
 و یشادکام از و باشند داشته یشتریب یعموم سالمت جهینت در و کنند
 (. 1۸) شوند برخوردار یشتریب یستیبهز
باط در خاب که نمود انیب توانیم پژوهش یهاتیمحدود با ارت  انت

 یریپذمیتعم تاکسلللتان شلللهرسلللتان معلمان از پژوهش نمونٔه هدفمند
تا  زانیم و نوع کنترل امکان عدم نیهمچن سلللللازد،یم محدود را جین
 موجب تواندیم پژوهش یهاابزار به ییگوپاسللخ در نمونه گروه زٔهیانگ
 . باشد خطا انسیوار شیافزا

 کشلللور سلللازندهیآ نسلللل پرورش در یمعلم شلللغل تیاهم به توجه با
 با یآموزشلل تراکت و لمیف ٔهیته کالس، یبرگزار با که شللودیم شللنهادیپ

 مشللاوره، حوزٔه نیمتخصللصلل یکارشللناسلل و یعلم توان از یریگبهره
 نیمعلم نیب در یوجود یاریهشلل آموزش به یمددکار و یشللناسللروان

 .شود پرداخته
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۵ 

 گیرینتیجه ۵
هشیاری وجودی بر  آموزشکه جلسات  نتایج این پژوهش نشان داد

توان نتیجه گرفت میدر پایان . داردثیر أختی معلمان تشناروانبهزیستی 

وضعیت سالمت روان معلمان  برتواند می هشیاری وجودی آموزشکه 
 .بگذارداثرات مفیدی 

 تشکر و قدردانی 6
، اجرای این پژوهش همراهی کردند که در کسانی تمامی پایان از در

معلمانی که  تمامی وپرورش شهرستان تاکستان وآموزش باالخ  ادارٔه
قابل . شودمی مشارکت نمودند س اسگزاری پژوهش حاضر در

.نیستتعارض  منافع نویسندگان در ذکراست که نتایج این مطالعه با
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